Formació
Escoles Agràries

Planificació de
cultius d’horta. Semipresencial
EA Empordà, del 23 de novembre al 16 de desembre de 2021

Presentació i objectius
Tant en el disseny d’un hort de tipus familiar com en el d’un professional, s’han de tenir unes premisses pel
que fa a la seva planificació. Des del cicle de desenvolupament dels conreus que s'instal·len fins a les
seves exigències nutricionals, hídriques, climàtiques o de mercat, fan que ens haguem de plantejar com
distribuïm les tasques que requereixen, tant en la seva implantació com al llarg del seu cultiu
El curs pretén introduir algunes de les consideracions que hem de tenir en compte, si volem planificar tant
l’elecció del conreu com les feines que comporta.
L’Escola Agrària de l’Empordà, conjuntament amb l’Associació L’Era pretén, mitjançat aquest curs, donar
les eines al productor/a per facilitar la planificació dels conreus d’horta. Per altra banda s’intentarà orientar
a partir d’altres experiències a qui plantegi la implantació d’una horta com activitat professional.

Professorat
Veure el dors

Realització

Inscripcions

En línia: Per tal d’obtenir el
certificat, s’hauran de lliurar
exercicis dels temes. Al llarg
del curs rebreu informació
detallada.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà,
omplint el següent formulari:
https://forms.gle/9SgEEdhiA89znmRY9

Calendari: del 23 de
novembre al 16 de
desembre de 2021

Coordinador: Josep M Puigdemunt,
a/e jmpuigdemunt@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Horari: 10.00 a 12.00 h
Durada: 20 h

Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per
la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dt. 23 de novembre
EFICIÈNCIA HÍDRICA, ENERGÈNITICA I DE RECURSOS EN PROJECTES HORTÍCOLES
Com fer més eficient un projecte hortícola ecològic: els fluxos d’aigua, energia i primeres
matèries.
Ponent: Jordi Puig
SESSIÓ 2, dj. 25 de novembre
PUNTS CLAUS EN LA GESTIÓ ECONÒMICA DE FINQUES
Marge econòmic: factors que l’incrementen o el redueixen
L’eina de Càlcul Orgànic Local (COL) d’estimació de costos
Ponent: Jordi Puig
SESSIÓ 3, dt. 30 de novembre
PLANIFICACIÓ I DISSENY DE CULTIUS HORTÍCOLES (I)
Anàlisi de la finca i potencial productiu
Orientació productiva: especialització / diversificació de cultius, maquinaria adaptada,
instal·lacions...
Objectius de venda i planificació de cultius
Ponent: Borja Camí
SESSIÓ 4, dj. 2 de desembre
PLANIFICACIÓ I DISSENY DE CULTIUS HORTÍCOLES (II).
Disseny de cultius, plantacions esglaonades i rendiments esperats dels principals cultius
hortícoles
Ponent: Borja Camí
SESSIÓ 5, dj. 9 de desembre
MANEIG PRÀCTIC DE CULTIUS HORTÍCOLES
Optimització del reg
Necessitats i distribució de la fertilització
Biodiversitat funcional: bandes florals, tanques vegetals, refugis fauna útil
Ponent: Borja Camí
SESSIÓ 6, dt. 14 de desembre
COM POSAR EN MARXA UN PROJECTE HORTÍCOLA A NIVELL ECONÒMIC I FINANCER
Ponent: Albert Mora
SESSIÓ 7, dj. 16 de desembre
VISITA A DETERMINAR: ES FARÀ UNA VISITA A UNA FINCA D’HORTA PER PODER
VEURE ELS TEMES EXPLICATS AL LLARG DEL CURS.

Pla Anual de
Formació Agrària

